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KOMMLINFIJLLMÄKTIGE Interpellation
2022-05-16

Interpellation till kommunstyrelsens ordföra nde Erik Andersson : Varför
fungerar demokratin dåligt i TäbY?

Täby kommun har nyligen antagit en översiktsplan. Det har även vår grannkommun,

Danderyd gjort. Efter samtal med partikollegor i Danderyd har vi förstått att processen

med en översiktsplan ser helt annorlunda ut där. Det bekräftas av dokument i kallelsen

(se dokumentet projektplan för översiktsplanen för kommunfullmäktige 2022-05-09 på

danderyd.se). Här står:

politisk styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är styrgrupp för projektet. Utöver

KSAU ska den politiska styrgruppen innehålla en representant för varie parti som är representerat i

kommunfullmäktige.

Alla partier bereds alltså plats i styrgruppen för översiktsplanen. En process som tar flera år i anspråk.

Härigenom kan alla partiers åsikter och tankar under projektets gång vävas in i det slutgiltiga

dokumentet. Att det verkligen fungerar så här har vi fått bekräftat.

Detta är precis vad vi har efterfrågat när det gäller varje större plan eller dokument i Täby' Här får

oppositionen typiskt endast möjlighet att ta ställning till ett helt färdigt 100+ sidigt dokument som vi

kan välja att stödja eller förkasta, som i exemplet översiktsplan Täby 2050. Naturligtvis kan viyttra

oss under remissprocessen men det kan inte jämföras med att kunna följa projektet i en styrgrupp.

Danderyd är i många avseenden en kommun som liknar Täby. Det är en välmående grannkommun

med snarlika majoriteter. Det finns alltså ingen anledning till att demokratin skulle fungera sämre i

Täby.

Det här är ett kraftigt underbetyg till demokratin iTäby, Erik Andersson. De politiska majoriteterna är

som de är men att inte bereda oppositionen möjligheter att yttra sig under planeringsprocesser är

dålig politik som leder till sämre beslut. Det enda skälet till att föra en sådan politik som vi kan

komma på är att Alliansen räds en öppen diskussion om detaljer och det är i så fall ett dåligt skä|.

Kommer du, Erik Andersson, ta till dig detta och verka för att oppositionen får
möjlighet att medverka under resans gång i större planer och projekt i Täby i
fortsättningen?

För Sverigedemokraterna i TäbY

Steven Jö


